
REQUERIMENTO N° 05/2017 
 
Assunto: Requer seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Fábio Donizete da Silva, 
Prefeito Municipal de Novais, para que seja providenciado reposição salarial para 
os funcionários, bem como, reajuste no valor do vale refeição. 
 
Autores: Claudinei Cáceres Gil, Paulo Cesar Dias Pinheiro, Flávio Aparecido 
Simão, Manoel Cabrera Peres, Douglas Henrique Romão Jorge 
 
Exmo. Senhor Presidente 
 

Os vereadores que esta subscrevem requerem, após ouvido o 
Plenário, na forma regimental, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Fábio 
Donizete da Silva, nobre representante do Poder Executivo deste município, para 
que, utilizando-se os meios legais pertinentes, sejam realizados estudos 
objetivando a reposição salarial para os funcionários, bem como, reajuste no valor 
do vale refeição. 

 
JUSTIFICATIVA 

O requerimento justifica-se no fato de que houve nos últimos meses, 
ante as dificuldades financeiras que nosso pais enfrenta uma notória alta da 
inflação, que repercute diretamente na baixa do poder aquisitivo, gerando uma 
defasagem salarial aos servidores públicos do município de Novais. Assim, 
entende-se como necessário o estudo da possibilidade de um reajuste salarial e 
aumento no vale alimentação. 

Sem mais para o momento aguardamos o atendimento do presente 
requerimento. 

Câmara Municipal de Novais, 28 de abril de 2017. 
  
 
 
CLAUDINEI CACERES GIL                               PAULO CESAR DIAS PINHEIRO 
              VEREADOR                                                         VEREADOR 
 
 
FLAVIO APARECIDO SIMÃO                              MANOEL CABRERA PERES 
              VEREADOR                                                         VEREADOR 
 
 
                                DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE 
                                                   VEREADOR 
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